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KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 

 

1. YLEISTÄ 

 

Seura on yleisurheilun erikoisseura, joka toimii Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella. Sen perusta on 

monipuolisesti toimiva lasten ja nuorten yleisurheilukoulutoiminta. Seura antaa harrastustoiminnan lisäksi 

urheilijoilleen mahdollisuudet pyrkiä myös huippu-urheilijoiksi. Seura toteuttaa lisäksi harraste-/kunto- ja 

aikuisurheilua (ent. veteraaniurheilu). 

 

Seuran laatima toimintakäsikirja on asiakirja, jossa on määritelty seuran visio sekä lähiajan toimintastrate-

gia. Toimintakäsikirjaan on kirjattu myös kuvaus seuran toiminnoista ja organisaatiosta eri tehtävineen. 

Lähtökohtana on tuottaa jäsenille kuva siitä, mitä seura on ja mihin se pyrkii.  

 

Vuosi 2015 on ollut Keski-Uudenmaan Yleisurheilulle kaikkien aikojen menestyksekkäin.  

Seuran nuoret ovat tänä vuonna rynnistäneet isolla joukolla valtakunnan ja Uudenmaan piirin yleisurheilun 

parhaimmistoon. KUY on urheillut itsensä ihmisten tietoisuuteen ja uutisotsikoihin. Yli kuudensadan seuran 

joukossa KUY on maan kymmenen parhaan seuran kärkikaartissa! Kaikilla mittareilla mitattuna seuran tu-

lokset ovat upeita: 

 

 kolmetoista arvokilpailuedustusta, peräti 49 SM-mitalia, 199 alueen ja piirin mestaruusmitalia 

 Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa 10. paras, Uudenmaan piirin ykkönen 

 Suomen Urheiluliiton nuorisotoimintakilpailun 6., Uudenmaan nuorisocupin kakkonen 

 yleisurheilulisenssien määrässä valtakunnan seitsemänneksi suurin seura (533 lisenssiä) 

 Kunniakierros-kisan kahdeksan parhaan joukossa, Raimo Stenvall oli jälleen yksi maan kovimmista 

varainkerääjistä (yli 18 000 euroa) 

 seura järjesti 22 kilpailua, joissa noin 5500 osanottajaa  

 

 

2. HALLINTO 

 

2.1 Hallitus ja työntekijät 

 

Seuralla oli yksi vuosikokous keväällä 2015. Seuraa johti hallitus, joka kokoontui vuoden aikana 12 

kertaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajana Marjo Määttänen ja varapuheenjohtajina Seppo Norpila ja Antti 

Kempas. Muina hallituksen jäseninä kaudella toimivat Milla Kelo (urh.edustaja), Marko Ceder, Jussi Viitala 

ja Eira Kärjä. Sihteerinä toimi hallituksen kutsumana Martti Kempas. 

 

Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä nuorisopäällikkö. 

 

Ani Viherlinna (toiminnanjohtaja) ja Piia Jäntti (nuorisopäällikkö) ovat toimineet seuran päätoimisina työnte-

kijöinä seuran toimistolla Järvenpäässä osoitteessa Uudenmaantie 7. Vuoden 2015 alusta lähtien toimistol-

la on työskennellyt myös kokopäiväiseksi palkattu valmennuspäällikkö Mikko Kaipainen. 
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Hallituksen asiantuntijaelimet, toimikunnat toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä keskenään ja kaikkien 

jäsenten kanssa ja olivat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. 

 

Valmennustoimikunta  

Toimikunta keskittyi valmennuspäällikkö Mikko Kaipaisen johdolla hoitamaan seuran valmennus- ja koulu-

tustoimintaa, sen suunnittelua ja toteutusta. Se piti yhteyksiä valmentajiin ja valmennusryhmiin sekä itse-

näisesti harjoitteleviin aikuisurheilijoihimme. Se on luonut urheilijoiden tuki- ja palkitsemisjärjestelmän.  

Toimikunta kannusti valmentajia ja ohjaajia koulutuksiin ja kursseille ja se loi edellytykset urheilijoiden val-

mentautumiseen. Toimikuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet valmennuspäällikön (pj) lisäksi Eila Kelo, 

Seppo Norpila, Martti Kempas, Ani Viherlinna, Marjut Väänänen, Teemu Vääräniemi, Jorma Liukka ja Tarja 

Kankkunen. Osassa palavereita ovat mukana olleet myös Asko Airikka, Tiina Puranen ja Markus Roukala. 

 

Nuorisotoimikunta 

Toimikunta vastasi nuorisopäällikkö Piia Jäntin johdolla lasten ja nuorten ohjaus- ja kilpailutoiminnasta sekä 

urheilukoulutoiminnan suunnittelusta sekä vetämisestä. Toimikunnan vastuulla oli myös huolehtia ohjaajien 

perus- ja jatkokoulutuksesta. 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukouluja sekä harrasteryhmiä pyöritettiin viidessä taajamassa Hyrylässä, Joke-

lassa, Järvenpäässä, Kellokoskella ja Keravalla.  

 

Kilpailutoimikunta  

Toimikunta keskittyi Maisa Gråstenin johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan lähinnä seuran omaa kilpai-

lutoimintaa. Kilpailutoimikunta järjesti 22 eri kilpailutapahtumaa mm. piirinmestaruuskilpailuja, joissa osallis-

tujia yhteensä noin 5500. Kilpailutoimikuntaan ovat Maisan lisäksi kaudella kuuluneet Aune Heikkinen, To-

mi Määttänen, Asko Airikka, Eila Kelo, Seppo Norpila, Tiina Koskela-Koivisto ja Ani Viherlinna. 

 

Taloustoimikunta  

Toimikunta vastasi seuran taloudesta, kirjanpidosta ja tileistä. Toimikuntaan ovat kuuluneet vastuuhenkilö 

Marko Ceder´n lisäksi Marjo Määttänen ja Ani Viherlinna. 

 

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 

Tämän toimikunnan tehtäviin kuului seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Seuralehti ilmestyi kaksi 

kertaa vuoden aikana. Nettisivujen lisäksi käytössä ovat facebook sivut. Aktiivinen näkyvyys kasvoi Keski-

Uusimaa lehdessä kesällä 2015. Toimikunnan jäseninä Nanna Väyrynen, Eira Kärjä, Jussi Viitala, Jorma 

Liukka, Piia Jäntti ja Ani Viherlinna. Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana toimi 31.9. saakka Jussi Viitala. 

Jussi siirtyi kesän lopulla ’rivijäseneksi’ ja toimikunnan vetovastuu siirtyi Nanna Väyryselle.  

 

Kioskitoimikunta 

Toimikunnan tehtäviin kuuluivat tapahtuminen ja talkoiden järjestäminen ja huolto yhteistyössä talous- ja 

kilpailutoimikunnan kanssa. Kioskitoiminnan päävastuu on ollut Marjo Määttäsellä ja siihen ovat lisäksi kuu-

luneet Helena Rouhiainen, Irina Pietiläinen ja Kirsti Räty. Erillisestä rantakioskien toiminnasta on vastannut 

toimiston henkilökunta yhdessä Marjo Määttäsen kanssa. 
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Muut jäsenten luottamustehtävät 

Uudenmaan Yleisurheilu ry:n hallitustoiminnassa on vuoden aikana ollut mukana kilpailuvastaavana Maisa 

Gråsten. Lisäksi Ani Viherlinna on otona toiminut piirissä seurapäällikkönä. Martti Kempas toimi piirin käve-

lytuomarikouluttajana. 

 

 

3. URHEILUTOIMINTA 

 

Seuran yleisurheilutoiminta on keskittynyt nuorten valmennukseen sekä harrastustoimintaan ja urheilu- 

sekä liikuntaleikkikoululaisten ohjaamiseen. KUY tunnetaan kuuluna nuorisourheiluseurana ja olemme 

myös Valon Sinetti-seura.  

 

3.1. Menestys 

 

KUY:lla on riveissään seitsemän maaottelu-urheilijaa, 17 aikuisten ja 34 nuorten SM-kisaurheilijaa. Tämän 

vuoden ykkösurheilijaksemme nousi nyt kolmannen kerran peräkkäin 20-vuotias Eveliina Määttänen, joka 

edusti Suomen aikuisten Eurooppa cupin superliigassa Cheboksaryssa ja nuorten EM-kisoissa Tallinnassa 

ja oli mukana aikuisten Suomi-Ruotsi-maaottelussa Tukholmassa. Eve saavutti kaikkiaan kahdeksan SM-

mitalia, joista kolme kultaista! 

 

Noora Wallenius kehittyi myös erinomaisesti, hän edusti maata nuorten EM-kisoissa Eskilstunassa ja nap-

pasi vuoden aikana kolme SM-kultaa ja yhden hopean. Maastojuoksun EM-kisoissa Noora juoksi hienon 

kisan ollen N 19 sarjassa 20. Kalevan Kisojen jälkeen Noora aloitti opinnot Yhdysvalloissa ja “muuttaa” sit-

ten keväällä huippukuntoisena kotimaan kilparadoille. 

Saara Hakanen on todellinen monilahjakkuus. Tämä 16-vuotias nuori nainen pääsi Suomen Euroopan 

nuorten olympiafestivaalijoukkueeseen Tbilisiin ja nappasi kaksi neljättä sijaa korkeudessa ja kolmiloikassa. 

Saara oli mukana myös nuorten Pohjoismaisissa ottelumestaruuskisoissa ja alle 17 vuotiaiden Suomi-

Ruotsi-ottelussa. Saaran SM-mitalisaldo tänä vuonna kahdeksan, joista oli kuusi kultaista mitalia! 

Nuorten EM-kisoihin lunasti paikkansa myös kymmenottelija Petri Ihander saavuttaessaan hopeaa nuorten 

Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa Tärnbyssä. Viikkoa ennen EM-kisojen alkua Petrin jalasta löytyi 

murtumanalku, joten EM-kisat ja koko loppukausi jäivät väliin.  

 

Yksi maaottelu-urheilijamme on Robin Ryynänen, joka talven jalkavaivojen ja kevään allergiaoireiden kiu-

saamana pääsi kuntoon vasta loppukesästä. Nuorten SM-voitollaan Robin lunasti paikkansa nuorten Poh-

joismaiseen nelimaaotteluun ja PM-kisoihin. Syksyllä Robin oli mukana myös maastojuoksun PM-kisoissa 

Göteborgissa. 

Kuudes maaottelu-urheilijamme on Jere Niemi, joka kauden hyvillä suorituksillaan ja 17 vuotiaiden Suomen 

mestaruudellaan lunasti paikan kilpakävelyn nuorten Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin.  

Seitsemäs maaottelu-urheilijamme on Sanni Mahonen, joka hienoilla SM-juoksuillaan lunasti paikan nuor-

ten Suomi-Ruotsi-maaotteluun. 

Seuran esikuvaurheilija Niina Kelo oli jälleen mukana mitalikamppailuissa Kalevan Kisoissa - kuulan neljäs 

sija on hieno saavutus. Kelon sisarussarja oli upeasti esillä SM-kisoissa, Milla 7-ottelussa ja kiekossa ja 

Miikka 3-loikan finaalissa. Äiti Eila valmentajana on tehnyt jälkikasvunsa ja koko seuran nuorten upean me-

nestyksen eteen huikeaa työtä.  
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Seuran nuorten esiinmarssi oli tällä kaudella todella komea. Kaikkiaan 36 seuran nuorta on ollut mukana 

SM-kisoissa, aikuisten SM-kisoissa kaikkiaan 17 urheilijaamme. Menestys on ollut hienoa, seuralla on 20 

SM-mitalistia ja 8 Suomen mestaria!  

Suomen mestareita ovat Eveliina Määttänen (3), Noora Wallenius (3), Saara Hakanen (6), Robin Ryynä-

nen, Jere Niemi, Vertti Viitala, Kerttu Latvala ja Aatu Komulainen. 

SM-mitaleita ovat em. lisäksi saavuttaneet Mika Loikkanen, Joni Rouhiainen, Sanni Mahonen, Petri Ihan-

der, Katri Gauriloff, Jaakko Määttänen, Iina-Kaisa Mäkelä, Elina Kujala, Melina Rajulin, Sara Niemi, Eerika 

Salomäki ja Jaakko Poutanen. 

 

Pistesijoille on yltänyt useita muitakin seuramme urheilijoita. 16 - 17-vuotiaiden (3 kultaa, 6 hopeaa, 1 

pronssi) ja 14 -15-vuotiaiden SM-kisoissa (7 kultaa, 1 pronssi) seuran menestys oli erityisen hyvä. Nuorim-

pien SM-mittelöissä KUY oli maan yksi parhaista seuroista! 

Syksyn koululaisten SM-kisoissa saavutti Iina-Kaisa Mäkelä lisäksi kultaa N 20 kolmiloikassa. 

Urheilijoiden valmennus on hyvissä käsissä - kiitokset kaikille henkilökohtaisille valmentajille. 

 

Nuorten eri-ikäisten piirin mestaruuskisoissa seurallamme oli suuri joukko kilpailijoita kamppailemassa mi-

taleista ja aistimassa hienojen, jännittävien kilpailujen tunnelmaa. Suurimman osan seuran 199 alue- ja pm-

mitalista toi yli 70 nuorta. 

Vattenfall-seuracupin isojen paikkakuntien finaali järjestettiin Tuusulassa. KUY oli päässyt alkukilpailujen 

perusteella mukaan ja saavutti finaalissa kymmenennen sijan! Upea kilpailutapahtuma.  

Seuralla on hieno lahjakkaiden nuorten joukko ja osaavat valmentajat! 

Kun näiden nuorten innostus saadaan säilytettyä määrätietoisella, pitkäjänteisellä, monipuolisella ja iloisella  

harjoitus- ja kilpailutoiminnalla, niin varmasti Kelon Niina, Kempaksen Antti ja Halvarin Mikko saavat seu-

raajia olympiatason urheilijoina. 

 

Menestystä ei tullut pelkästään nuorten sarjoissa. Seuran aikuisurheilijatkin (nimi aikaisemmin veteraaniur-

heilijat) ovat kunnostautuneet. Mika Loikkanen voitti Suomen mestaruuden M 40 kiekossa ja kruunattiin 

Lyonissa Ranskassa ikäluokkansa kiekonheiton maailmanmestariksi! 

 

Seurassamme voi urheilla ja liikkua myös ilman menestystavoitteita. Lisääntyvä joukko on mukana niin 

nuorten kuin aikuistenkin harrastusryhmissä. Juoksukoulut ja urheilukoulut ovat lisänneet suosiotaan. 

 

3.2. Ohjaus- ja valmennustoiminta 

 

Seuramme voimavara on edelleen pätevä ja motivoitunut valmentajien ja ohjaajien joukko sekä toimiston 

väki. Useat valmentajamme ja seuramme edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet piiri- ja aluetason valmen-

nukseen sekä myös kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.   

 

Harjoituspaikkoina ovat olleet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään Yleisurheilukentät kesäisin sekä talvisin eri 

koulujen tilat ja jäähallien juoksusuorat. Talviharjoittelua on myös suoritettu Helsingin liikuntamyllyssä ja 

Hyvinkään Wanhalla Areenalla.  

 

Nuorisotoimikunnan vastuulla oleva lasten ja nuorten ohjaustoiminta sisältäen Liikuntaleikkikoulut ja harjoi-

tusryhmät, olivat erittäin vilkasta toimintaa vuoden aikana. Ryhmien toiminta on ollut monipuolista eri lajien 

ja urheilumuotojen perusharjoittelua, kilpailuihin osallistumista sekä kesällä ja talvella. Erityisesti Silja Line 

Seurakisat ovat lisänneet lasten kilpailuinnokkuutta kesäkauden aikana ja tuonut lajin pariin uusia  
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harrastajia. Nuorisourheilun kehityskohteena olivat Kellokosken, Jokelan ja Keravan ryhmät. Tarkoituksena 

oli kasvattaa osallistujamääriä, jossa onnistuttiin kiitettävästi.  

 

 

 
 Kuva 1. Nuorisourheilun harrastajamäärät 

 

Harjoituksia pidettiin useassa eri ikäryhmässä (4 - 6, 7 - 8, 9 - 10, 11 - 13 ja 14 - 17 vuotiaiden ryhmät), 

yhdestä kuuteen päivään viikossa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan eri kouluilla, jäähalleilla, uimahallin 

liikuntatilassa, urheilukentillä ja maastoissa. Tuusulassa ja Järvenpäässä järjestettiin kesäkuun kahden 

ensimmäisen viikon aikana päivisin toimiva Kesän Urheiluleiri. Leiriläisiä kahden viikon aikana oli yhteensä 

n. 100 lasta ja 10 eri ohjaajan voimin. Syksyllä aloitettiin kokeiluna Vekarajumppa ryhmä, jossa 2 – 3 vuoti-

aat liikkuvat yhdessä vanhempansa kanssa. 

 

Keväällä toteutuneen koulukiertue toteutettiin pääasiassa nuorisopäällikön voimin, sillä kiertue pieneni tänä 

vuonna viiteen kouluun (Järvenpää 1, Jokela 2, Kellokoski 1). Yleisurheiluopetuksen tietotaito laajeni taas 

uusien opettajien tietoisuuteen, Kiertue toteutettiin kouluille ilmaiseksi. Järvenpäässä jatkuneiden iltapäivä-

kerhojen avulla olemme pystyneet ylläpitämään yhteistyötä kaupungin/kuntien kanssa, sekä saaneet posi-

tiivista näkyvyyttä myös paikallisessa lehdessä. 

 

Kauden aikana Nuoriso järjesti paljon erilaista aktiivista toimintaa harjoitusten lisäksi, kuten syksyn yksipäi-

väinen Seuraleiri, innokkaille kilpailuun lähtijöille extra harjoituksia juuri ennen kilpailuita ja maaliskuussa 

kisaleiri Jyväkylään JIM kisaan, jonne lähdettiin reilun 30 hengen voimin. Retki huipentui Cheerleader har-

joituksiin. 

 

Nuoriso päätti kauden syyskuussa Seuraleirin merkeissä Järvenpään Lemmenlaaksossa. Leiri oli tarkoitet-

tu seuran 7-13-vuotiaille, leiriläisiä leirille ilmoittautui 20 ja heidän lisäksi viisi innokasta ohjaaja kävivät to-

teuttamassa leiriläisten ohjelman yhdessä nuoriso- ja valmennuspäällikön kanssa. Leiri toteutettiin lauantai 

päivän aikana, jolloin ehdittiin harjoitella maastossa, kisailla ryhmätehtävissä, ryhmäytyä ja syödä evästä  
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nuotion äärellä. Nuoria urheilijoita on myös osallistunut piirin (UUDY) Pajulahdessa järjestämille Junnulei-

reille keväällä ja syksyllä. 

 

Järvenpäässä olemme olleet keväällä mukana Järvenpään kaupungin ”pilottitoiminnassa” varhaiskasvatuk-

sen liikuntaprojektissa (Päiväkotien Liikuntakerhot). Vastuullamme on ollut neljä päiväkodissa toteutettavaa 

iltaryhmää päiväkoti-ikäisille. Syksyllä tämä toiminta jatkui. 

Uutena toimintamuotona aloitimme yhteistyön Järvenpään kaupungin kanssa toteuttaen liikuntakerhoa mo-

torisesti kömpelöille 1 - 3 luokkalaisille (Siilijumppa) Harjulan koululla 

 

Liikuntaleikki- ja Yleisurheilukoulujen, sekä Harjoitusryhmissä vetäjinä toimi yhteensä 25 ohjaajaa. Nuoriso-

valmennus- ja valmennusryhmissä valmentajia toimi yli 10 valmentajaa.  

Valmennustoimikunnan vastuulla olevan nuorten valmennustoiminnan tavoitteena on taata jokaiselle ha-
lukkaalle nuorelle sopiva harjoitusryhmä, jossa kukin voi kehittää valmiuksiaan kilpailumenestykseen ja 
kehittymiseen huippu-urheilijaksi. 

Tämän turvaamiseksi KUY:n urheilijan polku uudistettiin toimintavuoden 2013 aikana ja 2015 alusta palkat-
tiin kokopäiväinen valmennuspäällikkö. Tämän myötä valmennustoimikunnan alaisuudessa ovat toimineet 
seuraavat ryhmät: 

Talenttiryhmä, johon valittiin tsemppiryhmästä hyvän harjoitusasenteen omaavia, jo osin SM-kilpailuikäistä 
nuoria.  Talenttien vastuuvalmentajana on toiminut valmennuspäällikkö Mikko Kaipainen. 

Juniorivalmennusryhmään valittiin jo SM-kilpailuikäistä, tavoitteelliseen harjoitteluun motivoituneita nuoria. 
Ryhmän vastuuvalmentajana on ollut Marjut Väänänen.  

Nuorisovalmennusryhmään valittiin jo SM-kilpailuissa menestyneitä nuoria. Ryhmän vastuuvalmentajana 
on toiminut Eila Kelo. 
 
Valmennusryhmän urheilijat ovat vanhempia kuin edellisessä ryhmässä, mutta harjoitukset ovat osittain 
samoina aikoina kuin nuorisovalmennusryhmällä. Ryhmän vastuuvalmentajana on toiminut Eila Kelo. 
 
Vuonna 2015 valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä kasvoi 20 urheilijalla. Varsinkin val-
mennuspäällikön alaisuudessa toimiva Talentti-ryhmä kasvoi ja syksyllä ryhmän sisällä urheilijat jaettiin 
kahteen tasoryhmään.  
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Kuva 2. Valmennusryhmissä harjoittelevien urheilijoiden määrä 
 
Nuorten urheilijoiden valmennuksessa on apuna ollut lajivalmentajina kävelyssä Tarja Kankkunen ja sei-
väshypyssä Teemu Vääräniemi. Omatoimisesti valmentautuvien (ei ryhmäharjoituksissa mukana) nuorten 
ja aikuisten urheilijoiden valmentajina ovat toimineet mm. Ari Paunonen, Asko Airikka, Reijo Niemelä, Pertti 
Ryynänen sekä Seppo Norpila. Lisäksi seuralla on aktiivisesti harjoittelevia yleisen sarjan kilpailuihin täh-
tääviä urheilijoita sekä Aikuisurheiluliiton alaisten kilpailuiden ikäsarjoihin (ent. veteraanisarjojen) osallistu-
via urheilijoita. 
 
 

 
Kuva 3. Valmennuksen urheilijamäärät ryhmissä ja ryhmien ulkopuolella 

 

Huhtikuussa järjestettiin harjoitusleiri Portugalissa yli 16-vuotiaille urheilijoille. Lisäksi järjestettiin useita laji-

valmennus-iltoja/päiviä junnu- ja nuorisovalmennusikäisille. Seuramme urheilijat ovat aktiivisesti osallistu-

neet piirin ja liiton järjestämiin Eteläisen alueen leirityksiin Pajulahdessa. Vanhemmista urheilijoista osa on 

osallistunut SUL:n järjestämille NMJ ja MJ leireille Pajulahdessa. 
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Syyskuussa tehtiin valmennustoiminnan palautekysely urheilijoille ja vanhemmille. Kyselyn perusteella ke-
hitystarpeiksi nousivat mm. nuoriso- ja valmennusryhmien ryhmäkoot ja henkilökohtaisen valmennuksen 
aika sekä nuorilla urheilijoilla (Talentti-ryhmä) valmentajan osallistuminen kilpailuihin ja henkilökohtaisen 
palautteen antaminen kisasuoritusten yhteydessä. 
 

Järvenpäässä ja Tuusulassa (Hyrylä) on kaudella aloitettu lukion aamuvalmennustoiminta, jossa seuran 

valmentajat ovat olleet mukana. Lisäksi Tuusulassa on yläkoulun puolella yleisvalmennusta aamuisin, jossa 

mukana on ollut seuramme valmentaja erityisesti yleisurheilijoille. Varsinkin Järvenpään lukion aamuval-

mennusryhmissä on useita seuramme urheilijoita Eila Kelon valmennuksessa. Lukioiden (Järvenpää ja Mä-

kelänrinteen) aamuvalmennusvuorojen ansioista syksyllä pystyttiin iltaisin harjoittelemaan pienemmissä 

ryhmissä (nuoriso- ja valmennusryhmä) lisäten henkilökohtaisen valmennuksen määrää. 

 

Varsinaisen valmennustoiminnan koordinoinnin lisäksi nuoriso- ja valmennuspäällikkö vastasivat keväällä 

ja syksyllä järjestetystä harrasteliikuntatarjonnasta eli SUL:n Juoksukoulusta ja Junior Juoksukoulusta apu-

naan vetäjinä Markus Roukala, Kimmo Knaapila ja Tiina Puranen. Huhti-toukokuussa järjestettiin Juoksu-

koulu ja syksyllä alkoi talvikaudeksi Juoksukoulu Unelma (ent. maratonkoulu). 

Aikuisten Yleisurheilukoulutoimintaa laajennettiin edellisvuoden kesätoiminnasta ympärivuotiseksi nuoriso-

päällikön toimiessa vastuuvetäjänä. 

 

Lisäksi vuonna 2013 alkanut seurayhteistyö Järvenpään seurojen kanssa jatkui tiiviinä kerran kuukaudessa 

tavaten. Tapaamisten tavoitteena on ollut vaikuttaa kuntapäättäjiin mm. vuorojakojen, tilaongelmien ja kou-

lujen aamuvalmennuksien mahdollistamisesta. 

 

Oman valmennustoiminnan lisäksi KUY järjesti Blues Volleyn useammalle ikäluokalle yleisurheiluharjoituk-

sia touko-kesäkuun ajan kolmena iltana viikossa, kaksi ryhmää/ilta. Harjoitusten pääpaino oli juoksemises-

sa ja hyppylajeissa, jotka tukevat lentopalloilijoita omassa lajissa. Välillä myös syvennyttiin heittojen maail-

maan. Myös Jäpsin jalkapalloilijoille ja Black Birdsin salibandyjoukkueelle järjestettiin fysiikka- ja juoksu-

valmennusta Järvenpään Spurtissa talvella (Jäps) ja Keravan yleisurheilukentällä kesä-elokuussa (Black 

Birds). 

 

3.3. Koulutus 

 

Seurassamme on vuoden 2015 aikana toteutettu useita sisäisiä ohjaus- ja valmennuskoulutuksia. Lisäksi 

ohjaajiamme on koulutettua Valon toimesta Liikuntaleikkikouluohjaajiksi ja SUL:n kursseilla lasten ja nuor-

ten yleisurheiluohjaajiksi. Seuran valmentajia ja ohjaajia on osallistunut myös SUL:n järjestämiin koulutuk-

siin mm. leirien yhteydessä. 

 

Seura järjesti 2-tason tuomarikoulutuksen seuran toimistolla marraskuussa, jossa piirin kouluttaja Arto Miik-

kulainen koulutti seuraan 16 uutta kisatoimitsijaa eli tuomaria.  

 

3.4. Palkitsemiset 

 

Kauden parhaat urheilijat palkittiin kauden päätöstilaisuudessa Järvenpäässä Seurojentalolla, jossa läsnä 

oli  n. 200 henkeä.  
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Seuran parhaina palkittiin: 

Seuran paras Junnu-urheilija(9-15): Kerttu Latvala 

Seuran paras Veteraaniurheilija: Mika Loikkanen 

Seuran paras Miesurheilija: Miikka Kelo 

Seuran paras Naisurheilija: Niina Kelo 

Seuran paras Urheilija: Eveliina Määttänen 

Tsempparijunnut: Ida Cardona ja Miro Heikkonen 

Kunniakierroskerääjä: Raimo Stenvall 

Taustavaikuttajat: Veera Hakanen ja Helena Rouhiainen 

Nuorisovalmentaja: Marjut Väänänen 

 

Ikäluokkiensa parhaina palkittiin: 

P9 Aamos Meller 

T9 Mila Heikkonen 

P10 Konsta Keijonen 

T10 Loviisa Klimenko 

P11 Otso Väyrynen 

T11 Liina Tervo 

P12 Rasmus Kujala 

 

T12 Margo Tsubareva 

P13 Henrik Tapio 

T13 Laura Kankkunen 

P14 Jaakko Poutanen 

T14 Kerttu Latvala 

P15 Aatu Komulainen 

T15 Elina Kujala 

M16 Jaakko Määttänen 

 

N16 Saara Hakanen  

M17 Jere Niemi 

N17 Sanni Mahonen 

M19 Petri Ihander 

N19 Noora Wallenius 

M22 Joni Rouhiainen 

N22 Eveliina Määttänen 

 

 

4. KILPAILUTOIMINTA 

 

Vuonna 2015 jatkettiin edellisten vuosien tapaan Seuran Mestaruuskilpailuja, joita kesän aikana pidettiin eri 

lajivalikoimalla yhteensä 3 kertaa ikäluokille 9 vuotiaat – yleinen sarja. Mestaruuskilpailuissa parhaiten si-

joittuneet palkittiin kauden päätöstilaisuudessa. 

 

Tämän lisäksi pienemmille urheilijoille oli kesän aikana kaikille 5-9 -vuotiaille avoimet Silja Line Seurakisat, 

joita kesän aikana oli 7 kertaa.  Viimeisessä kisassa palkittiin kesän aikana aktiivisesti kisanneet urheilijat.  
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Muina tärkeimpinä kisoina Vattenfall Seuracup Tera-sarjan Finaali, eteläisen alueen 17 - 19 v. aluemesta-

ruuskilpailut sekä am-maantiekävelyt. Lisäksi seura järjesti myös yhdet kansalliset ja yhdet nuorisokansalli-

set. Uutena seuraotteluna aloitettiin KU-58 ja KUY, jonka isäntäseurana tänä vuonna toimi KU-58. 

 

Kisakausi alkoi perinteisillä Taaborin Olympiakävelyllä Tuusulan Urheilukeskuksessa ja päättyi Vattenfall 

Finaaliin. Ja tuonne väliin mahtui Kerava-Aschersleben ystävyyskaupunkien nuorten yleisurheilukilpailujen 

järjestäminen yhdessä Keravan Urheilijoiden kanssa. 

 

Lisäksi seura oli keväällä ja syksyllä aktiivisesti mukana järjestämässä koululaiskilpailuja Tuusulassa yh-

dessä kunnan koulu- ja liikuntaväen kanssa. 

 

Toimitsijat ovat olleet kovilla, mutta selviytyneet urakoistaan kiitettävästi, Kiitos! 

 

 

5. TALOUS 

 

Vuoden 2015 tilikauden tulos oli n. 42t euroa ylijäämäinen, johon päädyttiin jatkamalla tarkkaa talouden 

seurantaa taloustoimikunnan toimesta. Seuran tulojen arviointi haastavaa, koska niihin vaikuttaa monet 

vuosittain muuttuvat tekijät mm. urheilijamäärät, kunniakierroksen onnistuminen ja sää kesäkioskien myyn- 

 

nin tekijänä. Hyvään tulokseen vaikuttivat myös hyvin järjestetyt tuottavat kilpailut etenkin Vattenfall Finaali 

ja kisakioskit. Kausimaksujen kustannusvastaavuuteen kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota hinnoitelta-

essa uutta kautta, sillä harjoitus- ja valmennuskulut olivat edellisellä kaudella merkittävä menoerä. Seuran 

jäsenmaksua korotettiin 10 €:lla 30 €:n. Tämän kauden aikana erityisesti tilavuokrat ovat edelleen nousseet 

n. 5 %. 

 

Talkoita, tapahtumia ja tempauksia oli useita, tärkein voimainponnistus oli Kunniakierros toukokuussa, jos-

sa saavutettiin jälleen erittäin hyvä tulos – Raimo Stenvallin hienon panoksen ansiosta! Raimo oli edelleen 

yksi valtakunnan parhaista kerääjistä. Seura oli myös mukana Naisten Kymppi- tapahtumassa liikenteen- 

 

ohjauksessa. Kesän aikana pidettiin kioskia Häklin, Rusutjärven ja Vanhankylänniemen uimarannoilla.  

Samalla kesätyöllistettiin useita paikkakuntalaisia seuran nuoria.  

 

Seuran pyrkimyksenä oli hankkia toimintaa varten ajanmukaisia välineitä, toimitilat sekä suorittaa valmenta-

jille ja ohjaajille kohtuullista korvausta harjoitusten vetämisestä, ja nämä asiat toteutettiin suunnitellusti. 

 

 

6. LOPUKSI 

 

Vuosi 2015 oli kaikkiaan varsin vilkas ja onnistunut, kuten aiemmatkin viisi toimintavuotta.  

 

Kiitokset kaikille urheilijoille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, vapaaehtoistyöntekijöille ja muille seuran 
tukijoille.  
 
Urheilijat urheilevat, valmentajat valmentavat ja suuri joukko seuraihmisiä luo puitteet, toteuttavat tapahtu-
mat ja aikaan saavat hyvän seurahengen! 
Näin se on KUY:ssakin. Ilman pätevää seurajohtoa, ilman toimivia työryhmiä, ilman aktiivisia 
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tekijöitä seura ei elä eikä tulosta synny. Selkeä strategia, selvät pelinsäännöt ja ahkera 
käytännön työ vauhdittavat alueen yleisurheilua ja hyvän KUY-hengen syntymistä. KIITOS! 

Kiitos kuuluu myös Järvenpään, Keravan sekä Tuusulan Liikuntapalveluille hyvästä yhteistyöstä ja tuesta! 

 

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Ry 

Hallitus 


